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Të dashur donatorë, 
bashkëpunëtorë dhe mbështetës 
të punës sonë të përditshme të 

familjeve në nevojë!
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Draç

Së shpejti 250 fëmijët e fshatit 
Draç do të bëhen me një shko- 
llë të re me sipërfaqe 360 m2. Prej 
afro 5-vitesh ata nuk zhvillonin 
mësim në shkollën tejet të 
amortizuar, por në ambiente të 
marra me qera. Është punuar që 
në muajin Gusht të vitit 2017, 
edhe në temperatura të larta 
e mungesë të ujit, por edhe në 
muajt e dimrit me shira e të 
ftohtë. 

Foto gjatë suvatimit të brendshëm.

Gjithsesi ne, Vizion O.J.F dhe 
partneri Muslimehelfen, 
vazhdojmë punojmë çdo ditë 
duke bërë më të mirën për të 
gjithë fëmijët e kësaj zone. 

Pamje e shkollës nga larg.

Shkolla e vjetër është përdorur 
për magazinim materialesh. 
Sapo godina e re të jetë gati, 
aty do të krijohen ambientet 
sportive përkatëse.vizionojf

Organizata Vizion O.J.F në 
gjithë këto vite ka mundur që të 
jetë pranë jush  dhe do të jetë në 
vazhdim me projekte që prekin 

zonat më të varfra dhe shtresat më 
vulnerabël. 

Së fundi Vizion O.J.F ka nënsh-
kruar një kontratë bashkëpunimi 

me “Fundjavë ndryshe” . Kjo 
marrëveshje parashikon projekte 
në ndihmë të njerëzve në nevojë. 

Së bashku mendojmë se do të jemi 
më të fortë në arritjen e qëllim-
in tonë kryesor që është ulja e 

ndjeshme e nivelit të varfërisë në 
Shqipëri. 

Marrëveshja u firmos nga 
Drejtoresha Ekzekutive e Vizion 
O.J.F Znj.Suela Koçibellinj dhe 

Drejtori Ekzekutiv i Fundjavë 
Ndryshe Z.Arbër Hajdari .

Borizanë

Laborator informatike dhe 
bibliotekë janë themelet e çdo 

shkolle.

Laboratori i Informatikës.

Në shkollën e mesme të bashkuar 
“Haxhi Qira” në Borizanë ne 
dërguam kompjutera, printer, 
projektor, tavolina e karrige 
ashtu siç duhet të jetë një 
laborator i vërtetë informatike.
Krahas mbështetjes së 
teknologjisë dhe bashkëkohores 
nuk lamë pas dhe pasurinë më 
të madhe, librin. 

Biblioteka e re në gjimnazin “Haxhi 

Qira”.

Kështu bëmë të mundur 
pajisjen e bibliotekës me libra 
të shumëllojshëm me tituj të ri 
aktual! 

Ndihmë plot vlera! Mësuesit 
dhe nxënësit i janë mirënjohës 
organizatës Vizion O.J.F dhe 
bashkëpunëtorëve.



Mirënjohje me zemër

Shpërndarja në Mirditë!

Ndihma jonë me pako 
ushqimore për familjet në 
nevojë është ofruar edhe në 
zonën e Mirditës. Varfëria ulur 
këmbëkryq, por gra të forta 
e fëmijë të edukuar është ajo 
çfarë na bie direkt në sy! 

“Shtëpia” 8 m2 ku jetojnë 6 pjesëtarë.

Nëna që mundohen të edukojnë 
e shkollojnë fëmijët e tyre edhe 
pse jetojnë 6 frymë në sipërfaqe 
prej 8 m2 gjithsej e me tavan që 
u rrezikon jetën. 

Fëmijë të 
zbathur, por 
të rritur me 
ndjenjën e 

falënderimit 
dhe     

dashurisë.

Shpërndarje në Bulqizë!

U bënë 5 vite që çdo fundvit 
na gjen në Bulqizë, krah 
familjeve në nevojë! Kësaj 
here u erdhëm në ndihmë 120 
familjeve në kushte ekstreme 
varfërie. Kjo, falë ndihmës së 
“Muslimehelfen” dhe punës 
së palodhur të vullnetarëve 
e bashkëpunëtorëve tanë, si 
Xhiku Pulaj përgjegjës i ndihmës 
sociale.

Shpërndarja në terren.

Puna në terren mbart shumë 
përjetime! E fjala në të tilla 
raste nuk i thotë ato që sheh 
syri e ndjen zemra! Dhimbje kur 
shohim sytë e akullt të nënave të 
dorëzuara që nuk u ofrojnë dot 
bukën e përditshme krijesave të 
tyre. 

“Kulla” e një nëne burrneshë që rrriste 
vajzën jetime.

E shtrëngim në shpirt tek 
degjojmë fjalët pëshpëritëse 
“Kur do vini përsëri?”  

Dëshpërim në vatrat familjare 
ku skamja e sëmundja janë ulur 
këmbëkryq, fëmijë pa bukë, 
pa rroba, pa libra, pa lodra, pa 
fëmijëri. Fëmijë që, edhe pse 
rriten me barkun e pangopur 
dhe shpeshherë zhveshur  në 
dimrin e ftohtë, kanë rezultate 
shumë të mira në shkollë! 

Këto gra janë  kurajo e frymëzim për ne, 

e shpresojmë të jenë dhe për ju! 

Shpërndarja në Rrëshen!

Ndihma në Rrëshen me pako 
ushqimore shkoi për familjet 
me gra kryefamiljare. Falë 
bashkëpunimit me bashkinë 
e Mirditës dhe shoqërimit 
nga Marte Kola, përgjegjëse e 
ndihmës ekonomike, ishte  më e 
thjeshtë identifikimi i familjeve.
Situata për shumë prej tyre 
është tejet e vështirë! 

Ambient “shtëpie” në një nga familjet

Për t’u admiruar është fakti që 
shumë prej fëmijëve jetim që 

Shpërndarjet e dimrit!  



rriten nën kujdesin e nënave të 
tyre janë nxënës shumë të mirë 
në shkollë, edhe pse kushtet në 
të cilat jetojnë janë shpeshherë 
jashtë asaj që quhet minimalisht 
normale! 

Moment gjatë shpërndarjes së pakove 
ushqimore.

Mbështetja për fshatrat në 
bashkinë Mirditë do të vazhdojë 
për të shkuar derë më derë tek 
familjet në nevojë dhe për t’u 
gjendur pranë sadopak.

Grua kryefamiljare.

Shpërndarja në Vorë!

Mbështetja jonë me pako 
ndihmë me ushqime në familjet 
në nevojë nuk kishte si të mos 

mungonte dhe në zonën e 
Vorës! 

Në shpërndarje me bashkëpunëtorë dhe 

vullnetarë.

Me ndihmën edhe të 
punonjësit të bashkisë Vorë 
z.Lutfi Picari, mundëm që 
të shkonim në çdo familje.                                                                         
Kaq afër me Tiranën dhe kaq 
larg në realitet!

Pamje në një nga shtëpitë e vizituara.

Familje me prindër me paaftësi 
mendore, të pamundur për t’u 
kujdesur për fëmijët e tyre të 
sëmurë, është ajo çfarë te bie 
më shumë në sy.

Të paktën kthehemi me 
falënderimet e tyre dhe me 
ndjenjën që për disa ditë e 

Kushtet e jetesës.

kanë të sigurt bukën në sofër. 
Bashkohuni dhe ju miq në nisma 
të tilla! Ndihmo dikë dhe plotëso 
zemrën tënde!

Ndihma jonë ka shkuar edhe 
në zonën e Prrenjasit duke 
ndihmuar 20 familje me pako 
ushqimore. Falë ndihmës së 
kryetarit të komunitetit egjiptian 
z. Fatmir Turtulli , mundëm të 
shkonim në këto familje. 

Tarazh, Mirditë

Nxënësit e shkollës Tarazh na 
ftuan në festën e tyre të fundvitit. 
Kishin organizuar një shfaqje 
të madhe me këngë e valle, 
kostume e ushqime tradicionale 
mirditore. Është shkolla ku këtë 
verë që shkoi bëmë çatinë e re. 
Me përkushtimin e madh të 
mësueseve të mrekullueshme 
që ka kjo shkollë dhe me nxënës 
të talentuar u kënaqëm e 
gëzuam së bashku me të gjithë 

banorët e zonës! Dhe siç e do 
zakoni i babagjyshit Vizion O.J.F 
në festat e fundvitit ne dhuruam 
lodra për të gjithë fëmijët e 
shkollës.

Gjatë festës të përgatitur për ne.
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Takime me mësues e maturantë 
në Dibër.

Në disa fshatra të Dibrës si   
Sohodoll dhe Sllovë, bashkë me 
Co-Plan zhvilluam workshop-et 
mbi ambiciet dhe vështirësitë që 
hasin vajzat/gratë e kësaj zone! 
Sigurisht “women challenge” 
është temë aktuale edhe në vende 
të zhvilluara, por ngritja e kësaj 
çështje në nivel akoma më bazik 
është ajo çfarë hasim në diskutime 
intensive. 

Gjatë takimit në Sohodoll.

Mentaliteti është “zot” në shtëpitë 
e tyre! E në të tillë rast ajo çfarë 
quhet “traditë” është në dëm të 
zhvillimit të këtij brezi. Ndër to ka 
dhe vajza kurajoze që në bisedë 
e sipër shprehin se mentaliteti i 
ndrydh! Ndryshimet sociale duan 
shumë kohë, ne bëjmë pjesën 
tonë.

Sohodoll, Dibër

Muajt e ardhshëm na presin 
për projekte të reja.  Shumë 
shkolla janë në listën e pritjes për 
ndërhyrje, e ne ndihemi me fat që 
kemi mundësi të ndryshojmë pak 
nga pak aty ku domosdoshmëria 
është në nivele alarmante.

Kështu, në shkollën qendër 
komunitare në fshatin Sohodoll 
në Dibër, 260 nxënësit dhe 18 
mësuesit presin me padurim 
ndërhyrjen tonë.

Në këtë shkollë ka fëmijë me të 
vërtet të talentuar dhe të zgjuar. 
E megjithatë ambienti i shkollës 
me tualetet jashtë, prezanton një 
pamje të trishtë dhe të ftohtë.

Këto nxënës janë të detyruar të 
shkojnë në këtë ambient në kohën 
e ftohtë të dimrit me ngrica, por 

dhe në muajt më të ngrohtë. 
Në këtë rast siguria e tyre që 
shoqërohet edhe me humbjen 
e momenteve të  mësimit është 
shumë shqetësuese për prindërit, 
por edhe mësuesit.

Prandaj Vizion O.J.F gjatë 
muajve në vazhdim do të bëj të 
mundur rregullimin e tualeteve 
brenda hapësirës së shkollës, të 
përshtatshme, me kushte higjieno-
saniatare.

Derven, Krujë

Vizion O.J.F do të ndihmojë edhe 
në Derven të Krujës. Shkolla 
9-vjeçare atje  ka 149 nxënës dhe 
25 fëmijë në kopsht. Stafi i shkollës 
me 12 mësues dhe 1 edukatore, 
por edhe prindërit e fëmijëve 
ndihen entuziast për rregullimin e 
tarracës  nga Vizion O.J.F si nevojë 
emergjente për këtë shkollë.

A dëshironi dhe ju ta 
mbështesni aktivitetin tonë?

Emri
Mbiemri
Mosha
Cel
E-mail
DUA TË JEM VULLNETAR
DUA TË KONTRIBUOJ
Llogari në Pro Credit Bank
Vizion O.J.F Lekë
AL46209111080000160003480101
Vizion O.J.F Euro
AL0320911180000160003480002

Projekte të planifikuara!

Autoambulancë në Bulqizë

Me stafin e spitalit Bulqizë.

Në spitalin e Bulqizës, pas 
kërkesës së bërë nga vetë mjekët, 
të paturit e një autoambulance 
me pajisjet e duhura për të 
shpëtuar jetë, mbajtëm fjalën 
dhe dorëzuam aty: defibrilator, 
Ekg dhe Monitor.
Për afro 1 orë u trajnuan 2 mjekët 
e urgjencës për përdorimin efikas 
të pajisjeve. Me urimin që të kenë 
sa më pak urgjenca u urojmë 
punë të mbarë të gjithë mjekëve 
të Spitalit Bulqizë!

Ambulanca në shërbim të urgjencave.

Shoqata në pak rreshta
-Shoqatë shqiptare e themeluar 
në vitin 2008, me qendër në Ti-
ranë dhe në ndihmë të njerëzve 
në nevojë.
-Realizon projekte në bash-
këpunim me partnerët e saj 
strategjik gjermanë dhe zviceran.
-Është aktive në zonat rurale, 
në zonat e thella malore dhe jo 
vetëm.
-Jep kontributin e saj në projekte 
madhore në ndihmë të komu-
nitetit si rikonstruksion apo 
ndërtim qendrash shëndetësore 
dhe shkolla e kopshte.
-Është ndihmë direkte për 
familjet në nevojë me ndihma 
ushqimore, veshmbathje dhe dru 
zjarri.
-Është nxitëse e projekteve 
ndihmë për vetëndihmë përmes 
iniciativës së saj VIZION SO-
CIAL BUSINESS sh.p.k, duke 
ofruar mundësi për punësim për 
femrat kryesisht dhe për familjet 
në nevojë në përgjithësi.
-Ka letër mirënjohje nga OSCE 
në Tiranë, në vitin 2008 për 
punën e mirë që u realizua në 
bashkëpunim me ta për situatën 
post emergjente të katastrofës në 
Gërdec.
-Të gjitha projektet shoqata 
VIZION O.J.F i realizon vetë në 
terren me bashkëpunëtorët e saj 
duke ofruar mundësi punësimi 
për banorët e zonës dhe duke 
krijuar bashkëpunime të mira 
në rang lokal në çdo zonë ku 
realizohen projektet.


